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PGS
Định nghĩa

Đặc điểm
PGS không phải là một tiêu chuẩn chất lượng
mà là hệ thống kiểm soát chất lượng có sự
tham gia trực tiếp của các bên liên quan, đặc
biệt là người sản xuất và người tiêu dùng.
PGS KHÔNG phải là chứng nhận bên thứ ba
nhưng có thể là sự lựa chọn khác thay thế
cho hình thức này.
PGS phù hợp với thị trường nội địa, nơi tất cả
các bên liên quan có thể tham gia vào quá
trình kiểm soát chất lượng.

PGS là một hệ thống xác nhận chất
lượng có sự tham gia của tổ chức và cá
nhân liên quan trực tiếp đến quá trình
sản xuất, phân phối, tiêu thụ, sử dụng
sản phẩm vào các hoạt động giám sát
đánh giá và đảm bảo chất lượng sản
phẩm khi cung cấp cho thị trường
(IFOAM, 2008). Người sản xuất được
xác nhận sự tuân thủ dựa vào sự tham
gia tích cực của các tác nhân và bên liên
quan tham gia vào chuỗi giá trị.

PGS xác nhận cho nhóm nông hộ, không
phải cho cá nhân hộ sản xuất.
PGS có thể áp dụng được với chi phí phù hợp
với nông dân sản xuất quy mô nhỏ.
PGS đáng tin cậy với người tiêu dùng khi họ
được trực tiếp tham gia và làm chủ quá trình
kiểm soát đảm bảo chất lượng.

Chức năng
hệ thống PGS
Quản lý và vận hành của PGS
Management and coordination
Giới thiệu hệ thống
Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ
Yêu cầu, quyền lợi và nghĩa vụ của thành viên
Điều phối hệ thống

Quy định chất lượng sản phẩm
Determination of product quality
Tiêu chuẩn sản xuất và yêu
cầu đầu vào cho sản xuất
Quy định sơ chế, bao gói và

Thẩm tra sự tuân thủ của người sản xuất
Verification of compliance
Thanh tra, kiểm tra, và giám sát
Chứng nhận và xử lý vi phạm
Khiếu nại và xử lý khiếu nại
Quy định về lưu giữ hồ sơ

truy xuất nguồn gốc

Phát triển sự bền vững của PGS
Sustainability
Chương trình về đào tạo
Phát triển nhận diện
thương hiệu và gây quỹ

Bước 1 Đánh giá khả năng thành lập PGS

Mục đích của bước này là lựa chọn địa bàn, đối tượng sản
xuất phù hợp và có tiềm năng để thành lập PGS. Để đạt
được mục đích này cần triển khai các hoạt động dưới đây:
Khảo sát và đánh giá địa bàn:
Đánh giá tiềm năng thị trường:
Khảo sát lựa chọn hộ/nhóm hộ nông dân có điều kiện
sản xuất phù hợp với giá trị cốt lõi của sản phẩm
Khảo sát các bên liên quan tiềm năng tại địa phương

Các bước thành lập
hệ thống PGS

Bước 2 Thống nhất định hướng và
mục đích chung của PGS

Mục đích của bước này là nâng cao nhận thức và hiểu biết về hệ thống PGS từ đó đi
đến sự thống nhất về cách hiểu, định hướng và mục đích chung cho nông dân và các
bên liên quan tham gia vào thiết lập PGS thông qua các hoạt động:
Tổ chức họp với nông dân và các bên liên quan ở địa phương để giới thiệu về
PGS;
Thảo luận về nhu cầu và yêu cầu của người tiêu dùng hiện tại và tiềm năng, cơ
hội và thách thức cho sản phẩm của tổ chức nông dân và sản phẩm sẽ được
chứng nhận PGS khi tiếp cận thị trường sẵn có và thị trường tiềm năng;
Thảo luận về hiện trạng và tiềm năng sản xuất, chất lượng sản phẩm và giá cả
hiện tại, nhận thức về lợi ích mà chứng nhận PGS có thể mang lại;
Thảo luận để có cách hiểu chung về hệ thống PGS và xác định định hướng và
mục đích chung;
Dự kiến thành phần tham gia PGS phù hợp với tình hình địa phương.

Bước 3: Xác định cơ cấu tổ chức của PGS

Mục đích của bước này là đưa ra được cơ cấu tổ chức của hệ
thống PGS với phân công các nhiệm vụ cụ thể dựa trên chức
năng đã được xác định bởi các bên liên quan thông qua:
Xác định và có được sự đồng ý tham gia của tất cả các bên
liên quan;
Xác định hộ nông dân muốn tham gia và thành lập các
nhóm sản xuất;
Thành lập liên nhóm và Ban đảm bảo chất lượng
Thành lập nhóm điều phối

Bước 4: Văn bản hóa phương thức vận hành PGS:

Mục đích của bước này là cùng nhau xây dựng những quy định liên quan
để giúp các bên tham gia vận hành hệ thống PGS hiểu đúng và thực hành
chính xác yêu cầu đề ra, tránh nhầm lẫn, sai phạm thông qua:
Xây dựng hệ thống văn bản bao gồm danh sách các đầu mục, chỉ mục
rõ ràng, cụ thể;
Xây dựng phương pháp lưu trữ dữ liệu (tài liệu truyền thông, tài liệu
số hoá);
Xây dựng phương pháp truy cập dữ liệu đối với từng loại hình dữ liệu;
Lưu trữ, ghi chép và cập nhật thường xuyên các văn bản về chính
sách, quy định cũng như các hoạt động đang diễn ra của hệ thống.

Bước 5: Đào tạo cho Hệ thống PGS

Có hai nhóm đối tượng chính trong chương trình đạo tạo cho hệ thống
PGS: (1) nông dân và nhóm sản xuất, (2) liên nhóm và Ban điều phối.
Mục đích của bước này là giúp:
Giúp Nông hộ và Nhóm sản xuất hiểu rõ về các tiêu chuẩn chất lượng
được áp dụng đối với các sản phẩm PGS đã được giải thích ở trên;
Liên nhóm và ban điều phối hiểu được và áp dụng hiệu quả tiến trình
thành lập và vận hành PGS, có kỹ năng xử lý các vấn đề trong quá
trình điều hành, điều phối tốt hoạt động PGS để đưa hệ thống phát
triển bền vững;
Hệ thống PGS có được môi trường học hỏi trao đổi và cập nhật kiến
thức không ngừng, cơ sở cho xây dựng niềm tin vững chắc và sự phát
triển bền vững.

Bước 6: Thanh tra, giám sát và chứng nhận sản phẩm

Mục đích của việc thanh tra giám sát là hỗ trợ các bên liên quan trong hệ thống
PGS và nắm bắt được tình hình của nhóm nông dân, người sản xuất kịp thời hỗ trợ
khi nhóm cần giúp đỡ, đồng thời cũng giúp cho các nhóm nông dân sửa chữa, uốn
nắn khi làm sai quy trình thông qua:
Xây dựng quy trình tiếp nhận thông tin cho nhóm hộ nông dân, liên nhóm,
nhóm điều phối;
Xây dựng bộ tiêu chuẩn cho sản phẩm đạt chứng nhận, và hình thức cấp
chứng chỉ cho Nhóm sản xuất;
Quy định thời gian phương pháp kiểm tra, thanh tra, phương pháp đánh giá,
xác định tiêu chuẩn chất lượng đạt hay chưa đạt;
Định rõ các trường hợp vi phạm và đưa ra phương án xử lý sai phạm;
Tiến hành thanh tra, giám sát định kỳ.

Bước 7: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm

Mục đích của bước này là phát triển thương hiệu thông qua logo, nhãn nhận diện một
cách tốt nhất để giới thiệu sản phẩm đến với khách hàng thông qua:
Xác định nội dung và hình ảnh cần thể hiện trên logo, nhãn nhận diện;
Liệt kê danh mục sản phẩm cần phát triển (logo, bao bì, nhãn dán...);
Xây dựng bộ quy định hướng dẫn dán nhãn sản phẩm cho người sản xuất;
Xây dựng các kênh truyền thông, phương thức liên lạc cụ thể (TV, mạng xã hội,
Facebook; website..)
Lập chương trình quảng bá thương hiệu trên các phương tiện truyền thông.

Quản lý vận hành hệ thống PGS
Quy định về hệ thống
Các quy định này đưa ra để thống nhất về tên gọi và những đặc điểm chung của hệ thống
PGS. Những quy định này sẽ cung cấp đầy đủ thông tin chung về hệ thống PGS cho chính
hệ thống, cho những hộ nông dân và nhóm sản xuất có nhu cầu tham gia trong tương lai,
cho các đối tác hiện tại và đối tác tiềm năng, và cho truyền thông đại chúng bao gồm

Tên gọi của
hệ thống PGS

Hoàn cảnh
ra đời

Sứ mệnh
của PGS

Tầm nhìn

Phạm vi
hoạt động

Quyền hạn và
trách nhiệm của
PGS

Địa chỉ
liên lạc

Quản lý vận hành
hệ thống PGS
Quy định về cơ cấu và
chức năng nhiệm vụ

Các nguyên tắc cơ bản cần phải
được xác định để giúp hệ thống
PGS định hình cơ chế thành
lập và phương pháp vận hành
cho mình (tham khảo 5 nguyên
tắc cơ bản của PGS).

Các quy định này được đưa ra để quy chiếu
trong quá trình thiết lập và vận hành hệ
thống. Hệ thống hóa các quy định này giúp
hệ thống PGS vận hành và hoạt động một
cách chuyên nghiệp và có hiệu quả.

Cơ cấu tổ chức là mô hình tổ chức
vận hành cụ thể của hệ thống
PGS để đạt được tầm nhìn, sứ
mệnh, nguyên tắc đã đề ra. Xác
định, thiết lập và thống nhất về
cơ cấu tổ chức của các bộ phận
chính trong PGS (tham khảo ‘Cấu
trúc của hệ thống PGS’).

Chức năng của hệ thống PGS
chính là danh sách những
công việc mà hệ thống PGS
cần làm (tham khảo “chức
năng của hệ thống PGS”.

Quản lý vận hành
hệ thống PGS

Quy định về yêu cầu, quyền lợi
và nghĩa vụ của thành viên

Quy định này được xây dựng để có những hướng dẫn cụ thể cho thành viên
đang và sẽ tham gia vào hệ thống PGS và các bộ phận quản lý vận hành
trong quá trình xét duyệt kết nạp thành viên mới hoặc khai trừ thành viên
cũ. Khi xây dựng các quy định này cần trả lời các câu hỏi sau:

Những yêu cầu cụ thể gì cho thành
viên là hộ nông dân khi tham gia vào
Nhóm sản xuất; Họ có quyền và nghĩa
vụ cụ thể từ sự tham gia này?

Những yêu cầu cụ thể gì cho thành
viên là doanh nghiệp/thương nhân khi
tham gia vào Liên nhóm hoặc Ban
điều phối; Họ có quyền và nghĩa vụ cụ
thể từ sự tham gia này?

Những yêu cầu cụ thể gì cho thành
viên là các tổ chức hỗ trợ khi tham gia
vào Liên nhóm hoặc Ban điều phối;
Họ có quyền và nghĩa vụ cụ thể từ sự
tham gia này?

Những yêu cầu chung gì cho tất cả
thành viên khi tham gia vào hệ thống
PGS; Quyền và nghĩa vụ chung từ sự
tham gia này của họ là gì?

Quản lý vận hành
hệ thống PGS

Nhiệm kỳ và các hoạt động của PGS
Nhiệm kỳ của PGS cần được xác định cụ
thể để có những chuẩn bị cho sự thay đổi
về nhân sự và sự phát triển lâu dài của
hệ thống.
Quy định về hoạt động
bao gồm Đại hội toàn thể, Hội nghị
thường niên, họp định kỳ, Họp đột xuất,
Hệ thống báo cáo.
Phương thức xây dựng và sửa đổi
quy định PGS

Quy định về điều phối hệ thống

Cách thức và phạm vi áp dụng
Các quy định của PGS phải được áp dụng nhất
quán trong toàn hệ thống, đảm bảo khách quan,
không thiên vị.
Tập thể hoặc cá nhân của PGS có trách nhiệm
tuân thủ quy định. Nếu vi phạm Quy chế này thì
tuỳ theo tính chất và mức độ của vi phạm sẽ bị
xử lý kỷ luật theo quy định của PGS.
Ban điều phối có quyền xử lý vi phạm và đình
chỉ hoạt động của Liên Nhóm nếu có những vi
phạm nghiêm trọng về tính minh bạch làm ảnh
hưởng đến uy tín của toàn bộ hệ thống.

Kiểm tra, giám sát, thanh tra PGS
Kiểm tra

Kiểm tra là hoạt động quan sát và
đánh giá đồng ruộng của hộ nông
dân một cách thường xuyên để
nhắc nhở họ thực hành đúng như
yêu cầu về tiêu chuẩn sản xuất và
yêu cầu đầu vào, từ đó đảm bảo
những sai phạm trong quá trình
sản xuất được khắc phục kịp thời.
Kiểm tra thường được tiến hành
bởi các thành viên trong nhóm để
giám sát lẫn nhau, bởi trưởng
nhóm sản xuất, Ban chất lượng
của Liên nhóm, kiểm tra viên của
liên nhóm, hoặc của những người
được phân công như kiểm tra
đồng ruộng, kiểm tra sâu bệnh.

Giám sát

Giám sát (hay là giám sát nội bộ)
là hoạt động theo dõi và kiểm tra
sử dụng ngay chính người trong
nội bộ để xác định xem thành
viên có thực hiện đúng những
điều đã quy định không trong
suốt quá trình thực hiện để có thể
nhắc nhở, và chủ động phòng
ngừa vi phạm.
Giám sát thường được tiến hành
bởi bởi trưởng nhóm sản xuất,
Ban chất lượng của Liên nhóm,
kiểm tra viên của liên nhóm, hoặc
của những người được phân công
như kiểm tra đồng ruộng, kiểm
tra sâu bệnh.

Thanh tra

Thanh tra (hay còn gọi là thanh
tra chéo/thanh tra nội bộ) là sự
xem xét, đánh giá và xử lý việc
thực hiện quy định, quy chế và
cam kết của các thành viên hệ
thống PGS do Trưởng nhóm
thanh tra và các thanh tra viên,
các bên liên quan thực hiện theo
trình tự được quy định của hệ
thống nhằm phục vụ cho hoạt
động quản lý của PGS, bảo vệ lợi
ích của các thành viên, quyền và
lợi ích hợp pháp của khách hàng.
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